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Ми, громадяни України, почали
усвідомлювати себе споживачами лише
після того, як у 1991 році було прийня�
то Закон України «Про захист прав спо�
живачів». Одними із найважливіших
постулатів цього закону є право вибору
та право на захист від неякісних та не�
безпечних товарів і послуг, отримання
компенсації в разі придбання товарів
низької якості чи отримання незадо�
вільних послуг. Закон також передба�
чає, що держава створює умови для здо�
буття споживачами потрібних знань з
питань реалізації їх прав.

Споживач � незамінна постать у
ринковій економіці, ключова фігура у
взаємовідносинах між виробником та
продавцем товарів. Для споживача пра�
цюють мільярди людей на Землі, по�
стійно збільшуючи асортимент товарів
та послуг.

Щорічне проведення Всесвітнього
дня прав споживача дозволяє підтрима�
ти міжнародний рух споживачів і націо�
нальні союзи споживачів у їхніх намаган�
нях відстоювати інтереси та права спожи�
вачів і привернути увагу світової спільно�
ти до найбільш актуальних питань відпо�
відної сфери. Для цього кожного року за
ініціативою Всесвітньої організації со�
юзів споживачів визначається тема Все�
світнього дня прав споживача, яка одно�
часно стає пріоритетною темою року для
досягнення окресленої мети та поєднан�
ня на цьому шляху спільних зусиль со�
юзів споживачів різних країн.

Всесвітній день прав споживача
2008 року проходитиме під лозунгом:
«Підростаючому поколінню � здорове
харчування».

Відомо, що вживання продуктів з
високим вмістом жирів, цукру та солі в
поєднанні з низькою фізичною актив�
ністю підвищує ризик багатьох тяжких
захворювань, результатом неправильно�
го харчування може бути ожиріння. Вже
навіть діти страждають ожирінням, що
в майбутньому може спричинити виник�
нення низки невиліковних хвороб і хро�
нічних проблем зі здоров’ям. За невели�
ке задоволення від смачної цукерки до�
водиться розплачуватися ціною людсь�
кого життя або величезними матеріаль�
ними та моральними втратами.

Батьки хочуть мати можливість
обирати здорові продукти для харчу�
вання своїх дітей, але їхні зусилля ста�
ють марними через велику кількість
реклами та поширення шкідливої про�
дукції для дітей. Реклама продукції з
високим вмістом жирів, цукру та солі є
прямим впливом на бажання дитини
споживати таку нездорову їжу. Діти
значно частіше хочуть купувати та
вживати розрекламовану продукцію,
аніж нерозрекламовану, навіть якщо
це один і той же продукт.

Оскільки багато компаній з вироб�
ництва харчових продуктів та напоїв
продають однаково шкідливі продукти
у всьому світі, ми повинні мати міжна�
родний захист від маркетингу харчу�
вання, шкідливого для здоров’я дітей.
Однією з причин, чому не спрацьовує
самоконтроль всесвітньовідомих ком�
паній з виробництва харчової про�
дукції, є наявність різних стандартів у
різних країнах.

15 БЕРЕЗНЯ � ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧА

З ІСТОРІЇ ДАТИ:
15 березня 1962 року президент
США Джон Кеннеді, виступаючи із
зверненням до Конгресу та об'�
єднань споживачів уперше прого�
лосив чотири основні права спо�
живача: право на безпеку, на
одержання інформації, право на
вибір та право бути вислуханим.
У подальшому права споживачів
були визнані в інших країнах. За
ініціативою Всесвітньої органі�
зації союзів споживачів (Consu�
mers International) до переліку
прав споживача було додано ще
чотири права: право на задово�
лення базових потреб, право на
компенсацію, право на споживчу
освіту, право на здорове довкіл�
ля.  Всесвітній день прав спожи�
вача вперше відзначався 15 бе�
резня 1983 року. Через два роки,
у 1985 році, було ухвалено
«Керівні принципи Організації
Об’єднаних Націй для захисту
інтересів споживачів». Прийняття
ООН «Керівних принципів…»
сприяло остаточному визначен�
ню прав споживачів та зміцненню
їх позицій і авторитету у світовій
спільноті як для країн із розвине�
ною економікою, так і для тих
країн, що розвиваються

Міжнародна організація спожи�
вачів зробила значний внесок у розроб�
ку надзвичайно важливої резолюції,
проголошеної на асамблеї Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ),
яка відбулась у травні 2007 року в Же�
неві � ВООЗ бере на себе зобов’язання
розвивати відповідальний маркетинг з
урахуванням рекомендацій по марке�
тингу продуктів та безалкогольних на�
поїв для дітей.

Міжнародна організація споживачів
також вважає, що ВООЗ повинна прий�
няти міжнародний кодекс, що обмежив
би маркетинг шкідливого харчування і
розробила модель кодексу для прийнят�
тя ВООЗ, урядами та компаніями з ви�
робництва харчової продукції. Модель
кодексу містить наступні принципи:

� увага зосереджується на шкідли�
вих продуктах з високим вмістом
жирів, цукру та солі;

� всі діти, незалежно від віку, по�
винні мати рівний захист;

� повинні бути включені всі типи
маркетингу, рекламування та розпов�
сюдження продукції для здорового хар�
чування.

А наскільки безпечні і здорові про�
дукти харчування сьогодні в Україні?

У 1993 році в Україні була введена
обов’язкова сертифікація харчової про�
дукції і продовольчої сировини, як один
із найефективніших інструментів захи�
сту нашого ринку від небезпечних і не�
якісних продуктів харчування, а з  1997
року діє Закон України «Про якість та
безпеку харчових продуктів і продоволь�
чої сировини».

Сьогодні, в умовах лібералізації зов�
нішньоекономічної діяльності, обов’яз�
кова сертифікація
продовжує віді�
гравати важливу
роль. Завдяки орга�
нам з сертифікації
(ОС) попереджається
ввезення до України
неякісної, а іноді і не�
безпечної для здоро�
в’я й життя людей
продукції.

За рік ОС ДП
«Дніпростандартмет�
рологія» видається
понад 10 тисяч серти�
фікатів відповідності і
близько 2 тисяч
свідоцтв про визнання
іноземних сертифі�
катів на доброякісну
продукцію. Особлива
увага приділяється
сертифікації харчової
продукції. Сучасне ус�
таткування випробу�
вальних центрів і його
лабораторій (по визна�
ченню пестицидів і
мікотоксинів, фізико�
хімічних показників,
мікробіологічних по�
казників, токсичних
елементів, по контро�

варів і послуг гарантованої якості та
безпечних в експлуатації, не допусти�
ти на ринок продукцію, яка не відпові�
дає вимогам нормативних документів.
Продукція, яка не відповідає вимогам
нормативних документів з безпеки і
якісних показників, забороняється до
реалізації, підприємству видаються
приписи про усунення недоліків.

Державний нагляд з кожним роком
все більше набуває соціальної спрямо�
ваності. Основна увага приділяється
якості харчової продукції, продукції
легкої промисловості, складній побу�
товій техніці, товарам народного спо�
живання. У 2007 р. проведено понад
60 перевірок за листами Управлінь у
справах захисту прав споживачів та за
скаргами споживачів.

Одним із напрямків розвитку спо�
живацького руху є просвітницька і ви�
ховна діяльність. З метою популяризації
загальнодержавного руху за підвищен�

ня якості життя та
формування у свідо�
мості дітей � наймо�
лодших споживачів
суспільства асоціа�
тивного уявлення
про якісну, безпечну
продукцію, безпечне
навколишнє середо�
вище Держспожив�
стандарт України та
його територіальні
органи щороку про�
водять Всеукраїн�
ську виставку�кон�
курс дитячого ма�
люнка «Я хочу жити
в якісному світі».

Дитячі малюнки
вражають. Очима
дітей ми бачимо
проблеми нашого
сьогодення більш за�
гострено і випукло.
Ми надзвичайно
уважно ставимось до
дитячих робіт, орга�
нізовуємо експо�
зиції, видаємо ката�
логи малюнків. Зва�
жаючи на лозунг
Всесвітнього дня
прав споживача 2008

року, надаємо змогу вам, читачі, побачи�
ти кілька тематичних дитячих малюнків.

 Цивілізований захист прав спожи�
вачів є однією з обов’язкових умов роз�
витку кожної правової держави.
Всесвітній день прав споживача � ще
один привід подякувати тим, хто пиль�
нує наші споживацькі інтереси, ще
одна можливість порадіти зростаючому
рівню правової обізнаності населення.

Наші щирі вітання всім, хто бере
безпосередню участь у цьому процесі,
всім, хто захищає наші права � права
людини, особистості, споживача.

Сергій КАЧАНОВ,
генеральний директор

ДП «Дніпростандартметрологія»

лю алкогольної продукції) дозволяє за�
безпечувати контроль безпеки продукції
на відповідність вимогам нормативної до�
кументації і вимогам установ охорони
здоров’я. Випробувальний і науково�дос�
лідний центр харчової продукції
(ВНДЦХП) ДП «Дніпростандартметроло�
гія» один з трьох у регіоні випробуваль�
них центрів акредитований за міжнарод�
ними стандартами ДСТУ ISO 17025 і єди�
ний у регіоні виконує випробування
відносно фальсифікації харчової про�
дукції.

Галузь акредитації ВНДЦХП вклю�
чає повний перелік випробувань харчо�
вих продуктів та сільськогосподарської
сировини, що підлягає обов’язковій

сертифікації в Україні, а також тієї хар�
чової продукції, що подається замовни�
ками на добровільну сертифікацію.
Щороку у випробувальному центрі про�
водяться випробування декількох ти�
сяч зразків продукції. Зокрема, протя�
гом минулого року проведено 25 320
випробувань 4220 зразків продукції. З
метою сертифікації було випробувано
2370 зразків, а за заявками державно�
го нагляду випробувано 250 зразків.

Державний нагляд за дотриманням
стандартів, норм і правил є також дійо�
вим інструментом забезпечення якості
та безпеки продукції. Головна мета
держнагляду: використовуючи правові
методи впливу на виробників, захисти�
ти права споживача на отримання то�

«А ми полюбляємо харчові добавки»,
Гук Ганна, 16 років, м. Кривий Ріг

«Що ти вибираєш?», Чекерес Вікторія, 12 років,
Синельниківський р�н, с. Великомихайлівка

«Те, що закладено природою»,
Григор’єв Андрій, 12 років,

м. Дніпропетровськ

«А картопля краще», Сустрєтова Настя,
13 років, Павлоградський р�н, с. Вербки

«Стеж за терміном
реалізації», Бурко Ганна,

10 років, м. Кривий Ріг


